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Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 5036/RMOb-Sle/l822/117
ze dne 12.07.2022 schválila rozpočtové opatření
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Došlo

Cj.:

1)

Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatřďbf:

Odbor SV
ORJ 7 § 4329
ORJ 7 § 4329
ORJ 7 §4399
(Převod financí
2022)

pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
20.000,pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
10.000,pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
30.000,+
na pokrytí vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce v roce

Odbor ŠaK
ÚZ 32
ORJ 10 § 3429 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)
5.000,ÚZ 32
ORJ 10 § 3900 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)
5.000,+
(Převod finančních prostředků z ostatní zájmová činnost a rekreace na ostatní činnosti související se službami
pro obyvatelstvo)
ORJ 10 § 3419 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)
UZ 33
725.000,ÚZ 33
ORJ 10 § 3429 pol. 5222 (neinvestiční transfery' spolkům)
355.000,+
ÚZ 33
ORJ 10 § 3399 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)
370.000,+
(Převod finančních prostředků z ostatní tělovýchovná činnost na ostatní zájmovou činnost a rekreaci, ostatní
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků)
Odbor TS
ORJ 1 §4374 pol. 5151 (studená voda)
org. 834995
ÚZ 25
ORJ 1 § 4374 pol. 5151 (studená voda)
ORJ I §4374 pol. 5154 (elektrická energie)
org. 834995
ÚZ 25
ORJ 1 § 4374 pol. 5154 (elektrická energie)
ORJ 1 § 6221 pol. 5153 (plyn)
(Převod finančních prostředků na platbu záloh za plyn, pomoc Ukrajině)
ORJ 1 § 4374 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) org. 834995
ORJ 1 § 6221 pol. 5154 (elektrická energie)
(Převod finančních prostředků na platbu záloh za elektrickou energii, pomoc Ukrajině)
ORJ 1 § 4374 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) org. 834995
ORJ 1 §3613 pol. 5171 (opravy a udržování)
(Převod finančních prostředků na opravy a udržování nebytových prostorů)
ORJ 1 § 4374 pol. 5153 (plyn)
ORJ I § 4374 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 1 § 4374 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 § 3612 pol. 5153 (plyn)
ORJ 1 § 5512 pol. 5171 (opravy a udržování)
(Převod finančních prostředků na opravy a udržování
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§ 4374 pol. 5171 (opravy a udržování)
§ 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
§ 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
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+

30.000,30.000,-

+

50.000,50.000,-

+

5.000,20.000,20.000,5.000,50.000,-

+

50.000,50.000,-

org. 834995
ÚZ 25
org. 834995
org. 481845
HZ)

ÚZ 25
ORJ 1 §4374 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 § 6171 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
(Převod finančních prostředků na nákup ostatních služeb pro činnosti místní správy)
ORJ 1
ORJ 1
ORJ 1

+

2.000,4.000,4.000,20.000,30.000,-

ÚZ 25

10.000,5.000,21.000,-

org. 481845
ÚZ 35
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ÚZ 35
ORJ 1 §3612 pol. 5153 (plyn)
ORJ 1 §3612 pol. 5154 (elektrická energie)
(Převod finančních prostředků na platbu záloh za elektrickou energii bytového fondu)
ORJ 1 §4374 pol. 5171 (opravy a udržování)
org. 781393
ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
(Převod finančních prostředků na opravy a udržování bytového fondu)

+

3.000,39.000,-

+

114.000,114.000,-

ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
780.000,ORJ 1 §3612 pol. 5153 (plyn)
700.000,ORJ 1 § 3111 pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 1.480.000,(Převod finančních prostředků na opravu MŠ Bohumínská na pare. č. 1467/1, k.ú. Slezská Ostrava11)
Odbor HS
ORJ 13 § 6171 pol. 2324 (přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady)
60.000,+
ORJ 13 § 6171 pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
60.000,+
(Zapojení finančních prostředků získaných z nákupů antigenních testů - příspěvek na samotestování
zaměstnanců)
ORJ 13 § 6171 pol. 2322 (příjem z pojistných plnění)
ORJ 13 § 6171 pol. 5137 (DDHM)
(Zapojení finančních prostředků získaných z získaných z pojistných plnění)
2)

+
+

156.000,156.000,-

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-JZ-39/2022
jsme obdrželi od Úřadu práce částku ve výši 16 000,- Kč na platy za měsíc květen 2022.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116
UZ 104513013
na ORJ 9
ÚZ 104113013
pol. 4116
na ORJ 9

+
+

14.000,2.000,-

zvýší
na ORJ 8
na ORJ 8
na ORJ 8
na ORJ 8

+
+
+
+

10.000,3.000,1.000,2.000,-

3)

běžné výdaje
pol. 5011
§ 3745
pol. 5031
§ 3745
pol. 5032
§ 3745
§3745
pol. 5011

ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

104513013
104513013
104513013
104113013

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/676 ze dne 16.03.2022 a na základě smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02065/2022/SOC poukázal dne 16.06.2022 na náš účet
Moravskoslezský kraj finanční prostředky ve výši 3.501.000 Kč.
Finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Slezská Ostrava,
příspěvková organizace, IČO 10858083 na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:

zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů
na ORJ 9

pol. 4122

zvýší běžné výdaje
na ORJ 7 § 4359

pol. 5336
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UZ 13305

+ 3.501.000,-

ÚZ 13305

+ 3.501.000,-
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Rozpočtové opatření

Na základě usnesení rady kraje č. 42/2849 ze dne 11.4. 2022 a na základě smluv o partnerství
s finančním příspěvkem ve znění uzavřených dodatků v rámci výzvy ě. 30_21_011 bude zaslán na
náš účet doplatek neinvestiční dotace za školní rok 2021/2022 pro příspěvkové organizace.
Finanční prostředky jsou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a dodatcích účelově
určeny na projekt ..Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z
prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“, realizovaný v rámci Operačního programu
Potravinové a materiální pomoci pro níže uvedené příspěvkové organizace:

MŠ Slezská Ostrava, Komerční 22a
MŠ Slezská Ostrava, Požární 8

20.176.80 Kč
2.104,20 Kč

ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72
ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51

55.101.90 Kč
174.827,10 Kč

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší neinvestiční přijaté transferv od krajů
ÚZ 120513014
pol. 4122
na ORJ 9
ÚZ 120113014
na ORJ 9
pol.4122
zvýší běžné výdaje
ÚZ
na ORJ 10 §3111 pol. 5336
ÚZ
na ORJ 10 §3111 pol. 5336
(MŠ Slezská Ostrava, Komerční 22a)
ÚZ
na ORJ 10 §3111 pol. 5336
ÚZ
na ORJ 10 §3111 pol. 5336
(MŠ Slezská Ostrava, Požární 8)
ÚZ
na ORJ 10 §3113 pol. 5336
ÚZ
na ORJ 10 §3113 pol. 5336
(ZŠ Slezská Ostrava. Bohumínská 72)
ÚZ
na ORJ 10 §3113 pol. 5336
ÚZ
na ORJ 10 §3113 pol. 5336
(ZŠ Slezská Ostrava, Škrobálkova 51)
5)

+
+

215.000,38.000

120513014
120113014

org. 316
org. 316

+
+

17.000,3.000,-

120513014
120113014

org. 314
org. 314

+
+

2.000,1.000,-

120513014
120113014

org. 325
org. 325

4

+

47.000,8.000,-

120513014
120113014

org. 331
org. 331

+
+

149.000,26.000,-

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. června 2022 usnesením č. 02083/ZM1822/35 schválilo
Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2021 - závěrečný účet, jehož součástí
bylo i finanční vypořádání s městskými obvody (FV našeho MO - vratka 435.218,51 Kč).

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvy šují neinvestiční převody mezi statutárními městy a měst. obvody-výdaje
na ORJ 9 § 6330
pol. 5347
ÚZ 6402
org. 503

pol. 8115

+

435.000,-

L nul mO'1'k.-lMobvodu Sle/dci Osirava
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